
 

 

„Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście" 

 

 

 

 

 

XIII EDYCJA 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

„PIELGRZYMI SZLAK JANA PAWŁA II”  

IV PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO DO OJCZYZNY 

POD HONOROWYM PATRONATEM LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 

I. Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV – VIII szkół podstawowych  w całej Polsce. 

 

II. Cele: 

 uczczenie stulecia urodzin Jana Pawła II, 
 zachęcenie uczniów i nauczycieli do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat 

nauczania Jana Pawła II skierowanego do Rodaków, 
 inspirowanie do twórczych poszukiwań Prawdy w duchu nauczania Ojca 

Świętego, 
 kształtowanie umiejętności samodzielnej twórczości literackiej, 
 integracja uczniów wokół wartości głoszonych przez Jana Pawła II. 

 
III. Forma – dowolna forma literacka (wiersz, opowiadanie, list, pamiętnik, reportaż, 
wywiad, esej…). 
 
IV. Temat konkursu 

IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski - katechezą  dziesięciu przykazań.  

„Od tych dziesięciu słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość 

narodu, państwa, Europy i świata”, Koszalin, 1 czerwca 1991 r. 

Papież podczas IV pielgrzymki zachęcał, aby sięgać do fundamentu wiary, czyli 

Dekalogu. Nawiązując do nauczania Jana Pawła II, uczyń tematem swej pracy 

literackiej jedno z przykazań Dekalogu. 

 

V. Organizatorzy 

 Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie 

 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 

 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 



 

 

 

VI. Zasady uczestnictwa w konkursie 

 
 Jury konkursowe wyłoni zwycięzców w  dwóch  grupach wiekowych (klasy IV-VI 

oraz VII-VIII) oraz  dwóch kategoriach literackich - poezja i proza. 
 Do udziału w konkursie  szkoła może zgłosić  3 uczestników  w każdej kategorii 

wiekowej. 
 Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia /zał.1/. 
 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, których opiekunowie prawni wyrazili 

zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz  na przetwarzanie i publikację 
danych osobowych /zał.2/. 

 Prace należy dostarczyć  na adres organizatora :  
 

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II 

ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin 

e-mail: sekretariat@sp51.lublin.eu 

www.sp51.lublin.eu 

tel. (81) 527 88 80 

fax  (81) 527 81 04 

 
z dopiskiem: „Konkurs - Pielgrzymi szlak Jana Pawła II” 

 
 Termin nadsyłania prac upływa 6 kwietnia  2020 r. (decyduje data stempla 

pocztowego). 
 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 18 maja 2020 r. podczas 

uroczystości Święta Szkoły. 
 Nazwiska zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej 

organizatora.  Nagrodzeni zostaną również powiadomieni telefonicznie lub drogą 
e-mailową. 

 Jedynym podmiotem wyznaczającym cele i sposób przetwarzania danych - Administratorem 

danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 51im. Jana Pawła II w Lublinie. 
 

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy:  

Agnieszka Maj -  tel. 607 435 186, e-mail:a.maj@sp51.lublin.eu   

Dorota Śnitko - tel. 509 962 517, e-mail: d.snitko@sp51.lublin.eu 

 

 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.  
 



 

 

 

Załącznik 1 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 

„PIELGRZYMI SZLAK JANA PAWŁA II”  

IV PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO DO OJCZYZNY 

 

 
 

1. Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszamy do udziału w konkursie ucznia (imię, 

nazwisko, klasa): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Tytuł/temat pracy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.Kategoria (poezja/proza):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nazwa szkoły:……………………………………………………………………………………………................... 

Adres szkoły:………………………………………………………………………………………………….................. 

Telefon:………………………………………………………………………………………………………….................. 

E – mail szkoły:……………………………………………………………………………………………..................... 

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu, kontakt: 

…………………………………………………………………………………………………………………….................... 

 

 

 

Podpis   osoby zgłaszającej uczniów                                    

 

…………………………………………………….……                           



 

 

 

Załącznik 2 

 
 

Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu  

„PIELGRZYMI SZLAK JANA PAWŁA II” - IV PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO DO OJCZYZNY 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 51 w Lublinie i wyrażam zgodę, aby moje dziecko 

……………………………………………………………. wzięło w nim udział. 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej udostępnionej przez 

Organizatora Konkursu „PIELGRZYMI SZLAK JANA PAWŁA II” – IV PIELGRZYMKA OJCA 

ŚWIĘTEGO DO OJCZYZNY.  

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka oraz dane szkoły) 

przez Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie jako Administratora Danych 

Osobowych w ramach realizacji Konkursu „PIELGRZYMI SZLAK JANA PAWŁA II” –  

IV PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO DO OJCZYZNY, w tym na podawanie do publicznej 

wiadomości jego imienia i nazwiska, klasy i szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie.  

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana 

Pawła II w Lublinie wizerunku dziecka w celach związanych z organizacją oraz promocją 

Konkursu „PIELGRZYMI SZLAK JANA PAWŁA II” - IV PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO  

DO OJCZYZNY, poprzez rozpowszechnianie wizerunku: 

 na stronie internetowej szkoły: www.sp51.lublin.eu; 

 na portalu społecznościowym:  https://www.facebook.com/pg/sp51lublin/posts/; 

 w gazetce szkolnej „Dzwonek”. 

 

…………………………………….. 
(miejscowość i data) 

…………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica/ 

opiekuna prawnego autora pracy) 

 

http://www.sp51.lublin.eu/
https://www.facebook.com/pg/sp51lublin/posts/

